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 چکيده

ای  باغی و صادراتی ایران از اهمیت اقتصادی ویژه های ترین محصول ی از مهمعنوان یک به( .Pistacia vera Lپسته )
 Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)برخوردار است. پسیل معمولی پسته، 

 یمبارزه ،این آفت یساله برای مقابله با خسارت اقتصادی و همهترین آفت از گروه آفات درجه اول پسته ایران است.  مهم
اسپیروتترامات شامل  های مختلف هایی از گروه کش ر آفتاین پژوهش اث . در با آن از اهمیت برخوردار است شیمیایی
، ®)آتابرون کلرفلوآزورون(، SG 20%، ®(، دینوتفوران )استارکلSC 240، ®ناُبرواسپیرومسیفن ) (،SC 10%، ®)مونتو

EC 5%) ،افوریا نیهالوتر یمباا ساال + امتوکسامیت(® ،SC 247 ،)لوفوکس لوفنورون+  کارب یفنوکس(® ،EC 105 و )
ی پسیل معمولی پسته در  شاها )آّب( بر کاهش انبوهی جمعیت تخم و پورههمراه  ( بهEC 10%،  ®)کنسالت نورموگزافلوه

روز پس از  28و  21، 14، 7، 3برداری  مونههای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. ن قالب طرح بلوک
پس از  21درصا( در روز  27/99ترین درصا کاهش جمعیت تخم در تیمار اسپیروتترامات )پاشی انجام شا. بیش سم
در روز سوم پس از  (صفر درصاکارب + لوفنورون ) فنوکسیتیمار آفت در و کمترین درصا کاهش جمعیت تخم  پاشی سم
ا کاهش ترین درصترین و کممشاهاه شا. بیش پاشی پس از سم 28( در روز صفر درصاآزورون )کلرفلوپاشی و  سم

در روز دینوتفوران پاشی و تیمار  پس از سم 28درصا( در روز  54/99)اسپیروتترامات ترتیب در تیمار  بهجمعیت پوره نیز 
کش  حقیق حاضر نشان داد که کاربرد حشرهدست آماه از ت میزان صفر درصا بود. نتایج به پاشی به هفتم پس از سم
های سازگار با محیط زیست ماننا هگزافلومورون، کلرفلوآزورون  کش حشرهمتفاوت و  تأثیر یبه دلیل نحوه اسپیروتترامات

 تواننا کنترل قابل قبولی در مایریت تلفیقی پسیل معمولی پسته داشته باشنا. کارب + لوفنورون می و فنوکسی

 .کلرفلوآزورون ،کارب یفنوکس، دینوتفوران، اسپیرومسیفن، اسپیروتترامات يدی:های کل واژه

 
 مقدمه

تهرین   عنهوان یکهی از مههم    ( بهه .Pistacia vera Lپسته )
بهاغی و سهومین کهاالی صهادراتی ایهران از       ههای  محصول

کشهاورزی   ههای  محصهول ای در بین  اهمیت اقتصادی ویژه
بنهابراین   .(1387)امیرقاسهمی و سهوزانی،    برخوردار است

. اسهت شناسایی و کنترل آفات مهم این محصول ضهروری  

 Agonoscena pistaciae Burckardtپسیل معمولی پسهته،  

and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) ترین آفهت   مهم
. (1381مهرنژاد، ) از گروه آفات درجه اول پسته ایران است

درصها   شیزاباعه  افه   یاهیه گ یرهیاز ش هیبا تغذ این آفت
، ریهز   پسهته اونهس   شیو افزا یمغز مین ،یپوک ،یناخناان

پسهیل   تیریمها  .(1393)مهرنهژاد،   شود یم ها برگ و جوانه
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ی آن در تولیهاملل و  بهاال  لیبا توجه به پتانس معمولی پسته
 ادیه ز یهها رشا کوتاه، داشتن نسل ی، دورهافزایش جمعیت

 فصهل  طهول  در هها کشآفت حا از شیب یاستفاده سال، در
 مختلهف  یهاکشآفت برابر در باال مقاومت نیهمچن و رشا
زاده و همکهاران  علیه . (1381)مهرنهژاد،   اسهت  مشکل اریبس
مختلهف پسهیل    ههای   جمعیهت  حساسهیت با بررسی ( 1392)

 شهههرباب ، کرمههان، بههم، انههار، رفسههنجان،)معمههولی پسههته 
نسهبت   (کرمهان  اسهتان  در ههرات  و پاقلعه پاریز، سیرجان،

 در شههرایط هههای آمیتههراز و ایمیااکلوپریهها کههش حشههره بههه
 مقاومهت  نسهبت  تهرین بهیش گزار  کردنا که  یآزمایشگاه

ایمیااکلوپریها   برابهر( و  3/22آمیتهراز )  ههای  کهش  آفت برای
ایهن محققهین    برابر( مربوط به جمعیت رفسنجان بهود.  7/2)
 ههای  کهش  را بهرای آفهت   LC50تهرین مقهاار   بهیش  و ترینکم

 9/13بهم )  ههای  جمعیت در ترتیب به یمیااکلوپریاا و آمیتراز
 3/46و  5/310گههرم بههر لیتههر( و رفسههنجان )  میلههی 1/17و 

پسهیل   کنتهرل  یبهرا تهاکنون  . ثبت کردنها گرم بر لیتر(  میلی
، آمیتهراز از جملهه   یمختلفه  ههای  کهش  حشره معمولی پسته،
، فوزالههون + تفلههوبنزورون، هگزافلومههورون، ایمیااکلوپریهها

 و یها تیاکلوپر ،اسهپیرودایکلوفن ، یها پر اسهتامی  ،کسامتیامتو
؛ 1384، 1383)بصیرت،  است شاهاستفاده  نفلوفنوکسورو

 یاهای ایمیااکلوپر کش اثر حشره یمطالعه. (1393مهرنژاد، 

 ،ام( پهههی پهههی 700و  500ام(، لوفنهههورون ) پهههی پهههی 500)
 1200) فهن  پروکسهی  پهایری ام(،  پی پی 600فنوزایا ) متوکسی

ام( روی پسهیل معمهولی    پهی  پهی  1500( و آمیتهراز ) ام پی پی
آمیتهراز،  پسته در شرایط صحرایی نشان داد که تیمارهای 

داری در کهاهش   طهور معنهی   یها بهه  لوفنورون و ایمیااکلوپر
درصها کهاهش    66و  60، 96ترتیهب  )به  جمعیت پورهتراکم 

پاشهی( مهوثر    روز بعا از سم 4و  7، 11ها در  جمعیت پوره
 پروبیوتیه   ترکیهب پژوهشی  در. (1387، می زاده)عا بودنا

 همهراه  بهه  در ههزار(  6و  3، 5/1ظهت ) غل سهه  در پیستاگارد
 5/0در هزار( و کنسالت ) 5/0) اسپیروتتراماتهای  کش آفت

در هزار( روی پسیل معمهولی پسهته مهورد آزمهایش قهرار      
ترتیب توسط  گرفت و بیشترین کارایی در کنترل این آفت به

 و پیسههههتاگارد پروبیوتیهههه  ترکیههههب ،ماتاسههههپیروتترا

(. همچنههین 1396دسههت آمهها )رحیمههی،  بههه هگزافلومههورون
( نشههان دادنهها کههه  1393و علیههزاده ) جرجههافکی موسههایی

 از بعها  هفته ، ی اسپیرودیکلوفن و اسپینوسادهای  کش آفت
های پسهیل   پوره جمعیت کاهش در را تاثیر بیشترین کاربرد

غلظهت   به مربوطهم  تاثیر ینمعمولی پسته داشتنا و بیشتر
   .ام اسپینوساد و اسپیرودایکلوفن بود پی پی 240

وجود تراکم شایا جمعیت پسیل معمولی پسته همزمان 
با شروع مغز بستن و یا پس از آن، موجب اختالل در رونا 

  جبههران  خسههارت ،نتیجههه شههاه و درپسههته پرشههان مغههز 
که گهاهی   یطور شود، به ناپذیری به محصول پسته وارد می

پنهاهی و  سهازد )  سهال متهوالی را متهأثر مهی     سهه محصول 
(. به همین دلیل باغااران پسهته، حساسهیت   1381همکاران، 

 ازطههور مههااوم  شههایای نسههبت بههه ایههن آفههت دارنهها و بههه 
بهرای   گهاهی  .کننها  مهی اسهتفاده  کنترل آن  برایها  کش آفت

بار  12تا درختان پسته  ،پسیل معمولی پستهمهار خسارت 
این عمل سهبب افهزایش میهزان     نا. شو پاشی می ر سال سمد

 شههود هها و آلهودگی محهیط زیسهت مهی      کهش  مصهر  آفهت  
اسهتفاده از  با توجه بهه معایهب متعهاد     لذا. (1396رحیمی، )

در انتخهههاب ههههای شهههیمیایی، بهههازنگری     کهههش حشهههره
، هها  نهای شیمیایی برای کاهش میزان مصر  آ کش حشره

 هها کهش قاومت نسبت به حشرهم یجلوگیری از بروز پایاه
هایی که پسیل معمهولی پسهته نسهبت بهه      کش و معرفی آفت

بهها اسههتفاده از   تهها ضههرورت دارد ،ههها حسههات اسههت آن
و زمهان مصهر     غلظهت ، بها  و مهوثر  خطر های کم کش آفت

بنابراین در ایهن پهژوهش   مشخص، بتوان آن را کنترل کرد. 
ههای   از گهروه  کهش  چنها حشهره   تهأثیر  سعی بر آن شا کهه 

پسهیل معمهولی    یبر کهاهش جمعیهت تخهم و پهوره    مختلف 
تها بها معرفهی و     انشهو  بررسهی پسته در شرایط صحرایی 

 بهرای  تنهاوبی  صهورت ههای مختلهف بهه   کشکاربرد حشره
از مقاومت این آفهت نسهبت بهه     ،کنترل پسیل معمولی پسته

 .  ها جلوگیری شودکشحشره

 ها مواد و روش 
  یهه در بههاغی طیراشهه در 1395سههال  در پههژوهش نیه ا

 یرقم فناقی به مساحت ی  هکتار در منطقهقطعه باغ پسته 
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 22 روی درختهان  آباد نوق شهرسهتان رفسهنجان   اسماعیل
 30ایهن شهرسهتان در عهرغ جغرافیهایی     انجام شا.  ساله

دقیقه طول شرقی  5درجه و  56دقیقه شمالی و  30درجه و 
 ر است. مت 1469و ارتفاع آن از سطح دریا  شتهقرار دا

روز،  28دور آبیههاری درختههان بههاغ مههورد آزمههایش     
هها هفهت   درختان روی ردیف دو متر و بین ردیف یفاصله

 تها  بههار  یابتهاا  از حهااقل  متر بهود. در بهاغ انتخهاب شهاه    
بهود و   شهاه انجهام ن ی پاشه  سهم  گونه چیخردادماه ه سطااو

در آن در حها زیهان اقتصهادی     معمولی پسته لیپس تیجمع
عاد پوره به ازای هر برگچه برای رقهم فنهاقی(    7/30-7/7)

پاشهی  طور کلهی محلهول  بود. به (2009)حسنی و همکاران، 
درختان پسته برای کنترل پسیل معمولی پسهته بها اسهتفاده    

 یهههای شههیمیایی، بایسههتی قبههل از مرحلههه  کههش از حشههره
حسات درخت پسته نسبت به خسارت پسیل معمولی پسته 

اوایهل  -مغهز رفهتن )اواخهر خهرداد     یعنی قبهل از مرحلهه بهه   
پاشهی  (. بنابراین محلول1393تیرماه( انجام گیرد )مهرنژاد، 

( در بیسهتم خهرداد مهاه    1های شیمیایی )جهاول   کش حشره
یعنی قبل از دوره بحرانی رشا پسته )مهرنهژاد،   1395سال 
هههای  کههش ( انجههام شهها. در ایههن آزمههایش از حشههره 1393

 کهارب  یفنوکسدینوتفوران،  ،اسپیرومسیفن ،اسپیروتترامات
 یالمبااسهها + امتوکسههامیت، کلرفلههوآزورون، لوفنههورون+ 

(. در ابتهاا  1استفاده شا )جاول  نورموگزافلوو ه نیهالوتر
نا و سهههپس شهههاپاشهههی آب ،شهههاها درختهههان پسهههته 

پاشههی شههانا. تمههام  هههای شههیمیایی محلههول  کههش حشههره
دار سپا  پشت تراکتوری النها با استفاده از سم پاشی سم

ی و بهها اسههتفاده از نههازل بهها پاشههش تههریل 1000 بهها مخههزن
یکنواخت دورانی در ساعت پنج تا هفت صبح انجهام شهانا.   

ی پاشه  محلهول روز   یه در  یطور تصهادف  به مارهایت یکلیه
 شانا.

 چهارکامل تصادفی با  هایدر قالب طرح بلوک آزمایش
ار ههای بهاغ بهه چهه    انجام شا. باین ترتیب که ردیهف تکرار 
پهنج  . در هر ردیف، بودشامل هشت تیمار  بلوکو هر  بلوک

در نظهر گرفتهه شها. بهرای      تکرارعنوان ی  بهدرخت پسته 
صهورت   بهه  انتههایی   گچهبراز هر درخت چهار  ،یریگ نمونه

در مجمهوع،  شها.  از ارتفاع میانی تاج درخهت جهاا   ی تصادف
  گچهه بر 80و برای هر تیمهار  عاد برگچه  20برای هر تکرار 

هها داخهل نهایلون پالسهتیکی قهرار      نمونهه شها.   جاا انتهایی
گرفتنهها و در داخههل یخههاان بههه آزمایشههگاه منتقههل شههانا.  

و  21، 14، 7، 3پاشهی و  از سهم روز قبهل    برداری ی نمونه
هها و   صهورت گرفهت. تخهم    یپاشه  بعا از انجام سمز رو 28
 و یهی دو سهطح رو  ههر  در معمهولی پسهته   لیپسه  یها پوره
 استریومیکروسهکو   یلهیوسه  بهه یی انتهها  یچهرگب نیریز

ه زناه مربهوط به   لیپس یها پورهها و  تخمتعااد شمار  و 
 یبعا از محاسبه ثبت شا.طور جااگانه  به تیمار و تکرار ره

های پسیل معمولی پسهته در ههر    میانگین تعااد تخم و پوره
های مورد استفاده از  کش ، درصا تأثیر هر ی  از آفتتکرار
تیلتهههون محاسهههبه شههها   -ق فرمهههول هنارسهههون  طریههه

(Henderson and Tilton, 1955). 
100 ((( ×Ca  × Tb( / )Cb  ×Ta ))– 1)درصا تاثیر تیمار = 

Taپاشی،  : تعااد افراد در تیمار بعا از سمCa تعااد :
: تعااد افراد در شاها Cbپاشی،  افراد در شاها بعا از سم

 پاشی در تیمار قبل از سم : تعااد افرادTbپاشی،  قبل از سم
 √(x + 0.5) ها با استفاده از رابطه  کش درصا تأثیر آفت

مورد  SAS 9.3.1افزار  نرمال شا و سپس با استفاده از نرم
ها از  تجزیه و تحلیل قرار گرفتنا. برای مقایسه میانگین

 آزمون توکی در سطح پنج درصا استفاده شا. 

 
 نتایج

 ليپس  تخم  کاهش جمعيت برمختلف  های کش حشرهاثر 
 پسته معمولي

مختلهف   یهها  کهش  آفهت  تأثیرنتایج نشان داد که درصا 
روز  سهه روی کاهش جمعیت تخم پسیل معمولی پسهته در  

(F 7, 21 = 92.1; P = 0.0001; CV = 11.16%  ،) روز  هفهت
(F 7, 21 = 42.07; P = 0.0001; CV = 12.36% ،)14 ( روزF 

7, 21 = 8.48; P = 0.0001; CV = 11.36% ،)21 ( روزF 7, 21 

=  20.55; P = 0.0001; CV = 8.56% روز ) 28( وF 7, 21 = 

107.49; P = 0.0001; CV = 10.36%پاشی در  سم ( پس از
بهههود. طبهههق نتهههایج،   دار یههه  درصههها معنهههی  سهههطح 
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 های مورد استفاده کش حشره -1جدول 

Table 1. The used insecticides 

 نام عمومی
Common name 

 نام تجاری
Trade 

name 

 فرموالسیون
Formulation 

شرکت 
 سازناه

Company 

کشیگروه حشره  
Insecticidal 

Group 

 نحوه تاثیر
Mode of action 

 غلظت
 )لیتر/کیلوگرم در هزار(
Concentration (L or 

Kg/1000) 

 اسپیروتترامات
Spirotetramat 

 موونتو
Movento 

SC 10% بایر آلمان 
Bayer 

ت اسیا مشتقا
 تترامی 

Tetramic acid 

derivatives 

جلوگیری از سنتز  
 لیپیا

Lipid synthesis 

inhibitor 

0.5 

 اسپیرومسیفن
Spiromesifen 

 اُبرون
Oberon 

EC 240 بایر آلمان 
Bayer 

 اسیا تترونی گروه 
Tetronic acid 

group 

جلوگیری از سنتز  
 لیپیا

Lipid synthesis 

inhibitor 

0.4 

 وراندینوتف
Dinotefuran 

 استارکل
Starkle 

SG 20% Mitsui 

chemicals 
 (ژاپن)

 نئونیکوتینوئیا
Neonicotinoide 

اختالل در انتقال پیام 
 عصبی

Disruption at 

transmission of 

nervous message 

0.75 

 لوفنورون+کارب یفنوکس
Fenoxycarb + Lufenuron 

 لوفوکس
Lufox 

EC 105  سینجنتا
 سوئیس

Syngenta 

شبه هورمون 
جوانی + بنروئیل 

 اوره
Juvenile 

hormone mimic 

+ Benzyl phenyl 

urea 

اختالل در تعادل 
جلوگیری  هورمونی+

 از سنتز  کیتین
Disruption at 

hormonal 

balance + chitin 

synthesis 

inhibitor 

1.5 

 کلرفلوآزورون
Chlorfluazuron 

 آتابرون
Atabron 

EC 5% ISK ئیل اورهبنرو ژاپن 
Benzyl phenyl 

urea 

جلوگیری از سنتز  
 کیتین

Chitin synthesis 

inhibitor 

1 

 ی+المباا ساامتوکسامیت
 نیهالوتر

Thiamethoxam + Lambda-

cyhalothrin 

 افوریا
Eforia 

EC 247  سینجنتا
 سوئیس

Syngenta 

 +نئونیکوتینوئیا
 پایروتروئیا

Neonicotinoide 

+ pyrethroid 

انتقال پیام اختالل در 
 عصبی

Disruption at 

transmission of 

nervous message 

0.3 

 نورموگزافلوه
Hexaflumuron 

 کنسالت
Consult 
 

EC 10% سم  گل
 گرگان

Gol Sam 

 

 بنروئیل اوره
Benzyl phenyl 

urea 

جلوگیری از سنتز  
 کیتین

Chitin synthesis 

inhibitor 

0.5 and 0.75 

 

ترتیهب   ورون و اسهپیروتترامات بهه  های کلرفلوآز کش حشره
درصا کاهش جمعیت تخهم پسهیل معمهولی     25/55 و 60با 

پاشهی   را در روز سهوم پهس از سهم    تهأثیر تهرین  پسته بیش
هگزافلومهورون   در ههزار  75/0و  5/0که بها غلظهت    داشتنا

داری درصهها( تفههاوت معنههی 50/49و  50/53ترتیههب بهها  بههه)
بههرداری  ای نمونهههههه (. در سههایر تههاری 2 جههاول)نااشههتنا 

درصها کههاهش   96 حهااقل بهها  اسهپیروتترامات   کهش  حشهره 
کههش  جمعیههت تخههم پسههیل معمههولی پسههته مههوثرترین آفههت

کارب +  فنوکسیها،  کش اثرترین حشرهکم ولیشناخته شا. 
ترتیب بها صهفر،    به دینوتفورانو  اسپیرومسیفن، لوفنورون

پاشههی(،  درصهها )در روز سههوم پههس از سههم  50/4و  25/2
درصههها )در روز هفهههتم پهههس از   50/3بههها  وتفهههوراندین
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کهارب   فنوکسهی ، هگزافلومورون، کلرفلوآزورونپاشی(،  مس
ترتیههب بهها  بههه دینوتفههورانو  اسپیرومسههیفن، + لوفنههورون

پس از  14درصا )در روز  25/50و  50/51، 48، 36، 75/44
و  در ههههزار(75/0و  5/0) هگزافلومهههورونپاشهههی(،  سهههم

درصها )در   60/47و  10/37، 25/26ا ب ترتیب بهدینوتفوران 
 و دو غلظههت کلرفلهوآزورون پاشهی( و   پهس از سهم   21روز 

 درصهها 80/8و  90/3، بهها صههفر ترتیههب هگزافلومههورون بههه
 نها پاشهی( بود  پهس از سهم   28)در روز  کاهش جمعیت تخم

 (. 2جاول )
 
 ی پ وره  ک اهش جمعي ت   در مختل ف  های کش حشرهاثر 
 پسته معمولي ليپس

مختلف روی کهاهش جمعیهت    یها کش آفتدرصا تأثیر 
 F 7, 21 = 11.15; Pروز ) سهی پسیل معمولی پسته در  پوره

= 0.0001; CV = 12.86% ،)روز ) هفتF 7, 21 = 130.68; P 

= 0.0001; CV = 9.22% ،)14 ( روزF 7, 21 = 60.46; P = 

0.0001; CV = 4.09% ،)21 ( روزF 7, 21 =  29.36; P = 

0.0001; CV = 5.65% روز ) 28( وF 7, 21 = 28.62; P = 

0.0001; CV = 11.13% پاشهی در سهطح یه      سهم ( پس از
های  )غلظت هگزافلومورون  کش بود. حشره دار درصا معنی

درصهها  81و  75/91ترتیههب بهها   در هههزار( بههه  5/0و  75/0
ی پسههیل معمههولی پسههته مههوثرترین  کههاهش جمعیههت پههوره

کهه تفهاوت    اشی بودناپ ها در روز سوم پس از سم کش آفت
درصا کاهش جمعیهت   82/67کلرفلوآزورون ) داری بامعنی
از روز هفتم اسپیروتترامات کش  حشره ولی( نااشتنا.  پوره

درصها( در کهاهش    99ترین تهأثیر را )بهیش از   به بعا بیش
 (.3جاول ی این آفت نشان داد ) جمعیت پوره

در ی پسهیل معمهولی پسهته     ترین کنترل جمعیت پورهکم
، تیامتوکسهام + المبااسهای ههالوترین   کهش   کاربرد حشهره 

 کهارب + لوفنهورون، اسپیرومسهیفن و    دینوتفوران، فنوکسی
و  20/40، 37، 25/34، 50/31ترتیههب بهها  بهههاسههپیروتترامات 

دینوتفوران پاشی(،  درصا )در روز سوم پس از سم 80/41
درصها )در روز   50/1و با صهفر   ترتیب به و اسپیرومسیفن

، کههارب + لوفنههورون فنوکسههیپاشههی(،  م پههس از سههمهفههت
و  25/44، 43ترتیههب بهها  بههه دینوتفههورانو  اسپیرومسههیفن

و  دینوتفورانپاشی(،  پس از سم 14درصا )در روز  25/45
درصها   35/43و  75/35بها مقهاار    ترتیهب  به اسپیرومسیفن

در  5/0) هگزافلومههورونپاشهی( و   پهس از سههم  21)در روز 
کههارب +  ن،  کلرفلههوآزورون و فنوکسههی(، دینوتفههوراهههزار

 80/30و  30/26، 50/20، 50/16بهها  ترتیههب بههه لوفنههورون
پاشههی( مشههاهاه گردیهها   پههس از سههم 28درصهها )در روز 

 (.3جاول )

 
 بحث
مقاومت در پسیل معمهولی پسهته،    یدلیل ظهور پایاه به
خهود را از   تأثیرهای مختلف یکی پس از دیگری  کش حشره

. بنهابراین نیهاز بهه    (Alizadeh et al., 2011) نها اهدسهت داد 
و  مههار ایهن آفهت    برایجایا  های ترکیبآزمایش و معرفی 

 هها کهش جلوگیری از ایجهاد مقاومهت آن نسهبت بهه حشهره     
نتههایج ایههن پههژوهش نشههان داد کههه    .شههود یاحسههات مهه 

را در کهاهش   تهأثیر تهرین  بهیش  اسهپیروتترامات کش  حشره
کش  پسته دارد. حشره ی پسیل معمولی جمعیت تخم و پوره
جهز   بهرداری بهه   های نمونهه  تاری  یکلیهدر اسپیروتترامات 

میزان قابل توجهی جمعیت تخم  پاشی به سه روز پس از سم
پسیل معمولی پسته را کاهش داد. ایهن ترکیهب تها     یو پوره

پاشهی(   روز پهس از سهم   28بهرداری )  آخرین تهاری  نمونهه  
که درصها   طوری رد، بهخوبی کنترل ک جمعیت این آفت را به

پسهیل معمهولی پسهته تحهت      یکاهش جمعیت تخم و پهوره 
ترتیهب   پاشی به روز پس از سم 28در اسپیروتترامات  تأثیر
 تههأثیر احتمههال زیههاد، بهههدرصها ثبههت شهها.   54/99و  68/98

دلیهل   ها بهه  کش نسبت به سایر حشرهاسپیروتترامات بیشتر 
ت، زیهرا ایهن   متفهاوت آن در کنتهرل آفهات اسه     نحوه تهاثیر 

 کنا. کش از ساخت چربی در بان حشرات جلوگیری می آفت
 درداشهته و    یسهتم یس تیکهش خاصه   حشره نیعالوه ا به
 لیپسه  و چهون  شود یمنتشر م ی درخت پستهستم آونایس

نظهر   لهذا بهه   کنها،  یمه  هیه تغذ یاهیه گ رهیاز ش پسته معمولی
کنتهرل   یبرا  یستمیکش س حشره ایناستفاده از  رسا، یم
 Vermeer) بوده است اتریموثرتر و مف یل معمولی پستهپس

and Baur, 2008). 
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 پس های مختلفروز در مختلف یها کش پسته تحت تأثیر حشره یمعمول یلتخم پسیت کاهش جمع خطای معیار( ±)درصد  یانگینم -2جدول 

 یپاش از سم

Table 2. Mean percentage (±SE) reduction of egg population of A. pistaciae under different insecticides 
at different days after treatment. 

 پاشیروزهای پس از سم
Days after treatment 

 کشحشره
 Insecticide 

28 21 14 7 3 
98.68±0.50

a 99.27±0.20
a 96.92±3.75

a 96.08±5.11
a 55.25±5.22

a
 اسپیروتترامات 

Spirotetramat 
00.00±00.00

d 55.21±3.05
bc 44.75±6.13

c 23.95±4.75
bc 60.00±3.48

a کلرفلوآزورون 
Chlorfluazuron 

3.90±2.01
d 26.25±3.53

d 36.00±4.50
c 22.30±6.25

bc 53.50±3.27
ab 5/0 هگزافلومورون 

Hexaflumuron 0.5 
8.80±0.95

cd 37.10±5.94
cd 58.00±6.65

bc 34.45±4.60
b 49.50±3.98

ab
 75/0 هگزافلومورون 

Hexaflumuron 0.75 
35.60±3.89

b 62.89±6.20
b 79.27±7.82

ab 20.20±5.34
c 38.25±6.50

b یامتوکسام+المباا سایت 
 نیهالوتر

Thiamethoxam + 
Lambda-Cyhalothrin 

32.75±4.65
b 58.00±5.75

b
 48.00±1.85

c 21.05±3.21
bc 00.00±00.00

c لوفنورون+کاربیفنوکس 
Phenoxycarb + 

lufenuron 
40.25±5.12

b 50.10±5.41
bc 51.50±0.90

c
 24.25±2.50

bc 2.25±1.25
c
 اسپیرومسیفن 

Spiromesifen 
18.36±3.00

c 47.60±5.72
bcd 50.25±9.65

c 3.50±1.95
d 4.50±2.35

c
 دینوتفوران 

Dinotefuran 
 (ی)آزمون توک باشنددرصد می 5ح در سط داری یتفاوت معن یدارا یاز نظر آمار در هر ستون، مشابه یرحروف غ یدارا یها میانگین

The means followed by the different letters in per column are different, significantly) (p < 0.05, Tukey's test) 

هههای دیگههر نیههز نشههان داده اسههت کههه   نتههایج پههژوهش
پسته و در کنترل پسیل معمولی اسپیروتترامات   کش حشره

؛ 1394)سهلطانی،  وفق عمل کهرده اسهت   سایر آفات مکناه م
؛  Grafton-Cardwell et al., 2007؛ 1396رحیمهههی، 

Grafton-Cardwell and Scott, 2008).  ییکهارا ن تهوا  یمه 
بهها افههزودن مههواد مناسههب را اسههپیروتترامات   کههش حشههره
 ل،یهه. در برز(1393و همکههاران،  )ارده داد شیافههزا 1همههراه
 ییکهارا  شیباع  افهزا  ایروغن سو زیو ن یمعان یها روغن
در کنتهرل آفهات مکنهاه )ماننها     اسهپیروتترامات  کش  حشره
 یهها( رو  زنجهرک  یهها و حته   ها، شهته  شپش  ها، ابال یسف
 ناو مرکبهات شها   یفرنگه  گوجهه  ا،یه لوب ا،یپنبه، سهو  اهانیگ
(Lozano et al., 2008).   

                                                 
1
 Adjuvants 

ههای رشها    کنناه تنظیم که حاضر نشان دادنتایج تحقیق 
، هگزافلومههورونر ایههن تحقیههق شههامل   اسههتفاده شههاه د 
تها حها قابهل     کارب + لوفنهورون  فنوکسیو  کلرفلوآزورون

کههش  قبههولی پسههیل معمههولی پسههته را کنتههرل کردنهها. آفههت 
پاشهی تهأثیر    ، در روزههای اول پهس از سهم   هگزافلومورون

روی کههاهش جمعیههت تخههم پسههیل معمههولی پسههته   زیههادی
اثهر آن روی   تاریح اثر آن کاهش یافهت، ولهی  داشت، اما به

روز پهس از   21کاهش جمعیت پوره پسیل معمولی پسته تا 
کههش  آفههت تههأثیربههود. مشههابه رونهها  محسههوتپاشههی  سههم

روی  کلرفلهوآزورون کش  ، در مورد اثر آفتهگزافلومورون
پهوره پسهیل معمهولی    انبهوهی جمعیهت   و  ریهزی تخممیزان 

 14در  کلرفلهوآزورون کهش   پسته نیز مشاهاه شها. حشهره  
پاشی جمعیت تخم و پهوره پسهیل معمهولی     ز سمروز پس ا
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 های مختلفروز در مختلف یها کش پسته تحت تأثیر حشره یمعمول یلپس یپورهیت کاهش جمع (معیار خطای ±)درصد  یانگینم -3جدول 
 یپاش از سم پس

Table 3. Mean percentage (±SE) reduction of nymph population of A. pistaciae under different 

insecticides at different days after treatment. 
 پاشیروزهای پس از سم

Days after treatment 

 Insecticide کشحشره

28 21 14 7 3 
99.54±0.66

a 99.47±0.65
a 99.07±0.55

a 99.50±3.75
a 41.80±2.25

bc اسپیروتترامات 

Spirotetramat 

26.30±4
bcd 62.50±2.25

b 70.00±1.68
c 69.50±2.16

bc 67.82±3.77
ab کلرفلوآزورون 

Chlorfluazuron 

16.50±3.75
d 58.25±6.20

bc 78.90±3.55
bc 92.20±0.65

a 81.00±8.21
a 5/0 هگزافلومورون 

Hexaflumuron 0.5 

33.75±2.10
bc 63.00±5.38

b 87.00±0.95
b 92.25±0.50

a 91.75±2.41
a
 75/0 هگزافلومورون 

Hexaflumuron 0.75 

34.60±4.30
b 60.75±4.83

b 58.25±2.26
d 39.75±6.92

c 31.50±7.59
c یامتوکسام+المباا سایت 

 نیهالوتر

Thiamethoxam + 

Lambda-cyhalothrin 

30.88±3.22
bcd 52.00±3.50

bc 43.00±4.35
e 18.85±3.86

d 37.00±2.65
c لوفنورون+کاربیفنوکس 

Phenoxycarb + 

Lufenuron 

34.50±5.40
bc 43.35±3.40

cd 44.25±3.89
e 1.50±1.30

de 40.20±3.55
bc

 اسپیرومسیفن 

Spiromesifen 

20.50±6.10
cd 35.75±3.12

d 45.25±2.69
e 00.00±00.00

e 34.25±2.13
c
 دینوتفوران 

Dinotefuran 
 (یتوکهستند )آزمون درصد  5در سطح  داری یتفاوت معن یدارا یاز نظر آمار در هر ستون، مشابه یرحروف غ یدارا یها میانگین

The means followed by the different letters in per column are different, significantly) (p < 0.05, Tukey's test) 

 
درصا کاهش داد. به احتمهال   70و  75/44ترتیب  پسته را به

روی حشرات بهال  توانسهته اسهت     تأثیرزیاد این ترکیب با 
معمهولی پسهته را   تعااد تخهم گذاشهته شهاه توسهط پسهیل      

ههای سهایر پژوهشهگران بهه آن      کاهش دها کهه در تحقیهق  
کهه کهاربرد موضهعی دوزههای      طهوری  اشاره شاه است، به

روی الرو سههن پههنجم تههازه   کلرفلههوآزورون یزیرکشههناه
طور  به  Spodoptera litura (Fabricius)اناازی کرده پوست
هها   ههای بال  در شفیر داری وزن تخماان و تعااد تخم معنی

 در مقایسه بها شهاها کهاهش داد   را و حشرات بال  این آفت 
(Perveen and Miyata, 2000)  در ایههههن تحقیههههق .

سنتز کیتین  یعنوان ی  ترکیب بازدارناه به هگزافلومورون
پسههیل  یدر هههزار جمعیههت تخههم و پههوره  75/0در غلظههت 

روز پهس   14درصها در   87و  58ترتیب  معمولی پسته را به
در هههههزار  75/0کههههاهش داد. غلظههههت  پاشههههی از سههههم

برداری، جمعیهت   های نمونه تاری  یکلیهدر  هگزافلومورون
پسیل معمهولی پسهته را بهه میهزان بیشهتری       یپورهتخم و 

در هزار کهاهش داد. بیشهترین کهاهش     5/0نسبت به غلظت 
 هگزافلومهورون در هزار  5/0جمعیت تخم در کاربرد غلظت 

درصها( مشهاهاه شها،     5/53پاشی ) روز پس از سمسه در 
بیشهترین   ،هگزافلومهورون در ههزار   75/0که غلظت  حالی در

روز پههس از  14درصهها( را در  58کههاهش جمعیههت تخههم ) 
کهههش  پاشهههی سهههبب شههها. ههههر دو غلظهههت حشهههره  سهههم

روز پهس از   هفتدر هزار( در  75/0و  5/0) هگزافلومورون
درصا کاهش جمعیهت   25/92و  2/92ترتیب با  پاشی به سم
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کههاهش در اسههپیروتترامات   کههش حشههرهخههوبی  بهههپههوره، 
دالیلهی کهه    کش نیز بهه  جمعیت پوره موثر بودنا. این حشره

ذکهر شها در کهاهش     کلرفلهوآزورون کهش   در مورد حشهره 
، زیهرا  پسیل معمولی پسته موثر بهود ی پورهجمعیت تخم و 

سههنتز کیتههین محسههوب   یبازدارنههاه  کههش حشههرههههر دو 
رشها حشهرات     یکننهاه  نظهیم ههای ت  ترکیهب  تأثیر شونا. می

و فلوفنوکسورون  هگزافلومورونفن،  پروکسی شامل پایری
مهومی   ییا روی شهته کش ایمیااکلوپر ر مقایسه با حشرهد

  کهش  حشهره کهه  نشان داد  .Brevicoryne brassicae Lکلم،
 85سهنتز کیتهین بها     یکننهاه  عنوان مههار  به هگزافلومورون
افهزایش  در ایجاد تلفهات و  را  تأثیرترین بیش ،درصا تلفات

. همچنین (1390و همکاران، )بهمنی  عملکرد محصول داشت
در  هگزافلومههورون  کههش حشههرهگههزار  شههاه اسههت کههه  

بیشهتری روی   تهأثیر فهن دارای   پروکسهی  مقایسه با پهایری 
 اسهت  .Eurygaster integriceps Putههای سهن گنهام     تخم

 .  (1388)اوجی و فرازمنا، 
مورد استفاده در  ب + لوفنورونکار فنوکسیکش  حشره

 58این تحقیهق در کهاهش بهیش از نیمهی از جمعیهت تخهم )      
 21درصها( پسهیل معمهولی پسهته در      52درصا( و پهوره ) 
دلیهل   کهش بهه   بهود. ایهن حشهره    پاشی موثر روز پس از سم

رشها حشهرات شهامل     یکننهاه  کهه از دو ترکیهب تنظهیم    این
کارب )شهبه   وکسیسنتز کیتین( و فن یلوفنورون )بازدارناه

بهر حشهرات    تهأثیر هورمون جوانی( تشکیل شاه اسهت، بها   
ههای گذاشهته    ها و عام تفری  تخم بال  و کاهش باروری آن

کاهش جمعیت ایهن  در ها  و ممانعت از تغییر جلا پوره شاه
. نتهایج سهایر محققهان    (Bakr et al., 2010) آفت موثر بهود 

زار  شاه اسهت  که گ طوری نتایج این تحقیق است، به مویا
کهش لوفنهورون    ام از آفهت  پهی  پی 700و  500های  که غلظت

ههای سهنین مختلهف پسهیل معمهولی       پورهتوانستنا جمعیت 
درصها   60پاشهی، بهیش از    روز پهس از سهم   7پسته را تها  
اثهر چنها    مطالعهه  . همچنهین (1387، )عامی زاده انکنترل کن
کههارب +  فنوکسههیو اسههپیروتترامات کههش شههامل   آفههت
 Diaphorina citriروی پسیل آسهیایی مرکبهات   رونلوفنو

Kuwayama     کههش  نشههان داد کههه درصهها کههارایی آفههت

روز پس از تیمار  14و  7، 3، 1در روزهای اسپیروتترامات 
درصها بهود،    5/58و  8/70، 2/76، 3/73ترتیب بهه مقهاار    به

در این  کارب + لوفنورون فنوکسیکه درصا کارایی  درحالی
درصا  1/46و  7/61، 3/66، 2/65ترتیب  هتیمارهای زمانی ب

 . در پژوهش حاضهر (1392)حیاری و رنجبر،  محاسبه شا
کهارب +   فنوکسهی نسبت بهه  اسپیروتترامات کش  نیز حشره
تر بود. البتهه   در کنترل پسیل معمولی پسته موفق لوفنورون

 ،ایهن محققهین   ههای  یافتهه قابل ذکر است که در مقایسهه بها   
تهر عمهل    پسهیل معمهولی پسهته موفهق    علیه اسپیروتترامات 

پسیل معمولی پسته را  یپورهنموده است و جمعیت تخم و 
درصها( کههاهش داده   100بهه نسهبت بیشهتری )نزدیهه  بهه     

در کنتهرل   کهارب + لوفنهورون   فنوکسهی است؛ امها کهارایی   
پسیل آسیایی مرکبات بیشتر بوده است که به احتمال زیهاد  

 ای باشها.  تفهاوت گونهه   و هها  دلیل شرایط انجام آزمهایش  به
سهنتز   یهای بازدارناه مشخص شاه است که سایر ترکیب

کیتههین ماننهها فلوفنوکسههورون و تفلههوبنزورون در کنتههرل   
بسیار  تأثیرهای سن اول و دوم(  پسیل معمولی پسته )پوره

 .(Lababidi, 2002) داشتنا زیادی
جمعیهت   تیامتوکسام + المبااسای ههالوترین کش  حشره
روز  14در  چشمگیریمیزان  معمولی پسته را بهتخم پسیل 
احتمال زیهاد   درصا(. به 27/79پاشی کاهش داد ) پس از سم
کههش بها ایجهاد تلفههات در حشهرات بهال  پسههیل      ایهن حشهره  

معمولی پسته باع  کاهش جمعیت تخهم شهاه اسهت، زیهرا     
کهش روی   هالوترین موجود در ایهن آفهت   ترکیب المبااسای
 تیامتوکسام + المبااسای هالوترین. ای دارد آفات اثر ضربه

ههای پسهیل معمهولی پسهته      کنترل قابهل قبهولی روی پهوره   
روز پههس از کههاربرد، جمعیههت پههوره را     21داشههت و در 

تیامتوکسهام  ملبهت   تأثیردرصا کاهش داد.  75/60میزان  به
در کنترل آفهات مکنهاه دیگهر ماننها      + المبااسای هالوترین

  کهش  حشهره ایهن   تأثیردرصا  ها ثابت شاه است. بال  سفیا
 Bemisiaبالهه  پنبههه روی سههفیادر هههزار  08/0غلظههت در 

tabaci (Gen.) 08/75پاشههی،  از سههم در روز سههوم پههس 
. همچنهین  (1389)اربهاب تفتهی و گهل محمهای،      درصا بود

لیتههر در هکتهههار   4/0گههزار  شههاه اسههت کهههه غلظههت      
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 روزه هفهت ههای   پهوره  تیامتوکسام + المبااسای هالوترین،
 53 درصا در شهر یزد و 62/75میزان  سفیا بال  پنبه را به

 ,.Golmohammadi et al)  درصا در بوشههر کنتهرل کهرد   

2014).  
در  تهأثیر ترین دارای کم دینوتفورانکش  ، آفتطبق نتایج
ها روی تخم و پوره پسیل معمولی پسته  کش بین سایر آفت
م و پوره خود را بر کاهش جمعیت تخ تأثیربود و بیشترین 

درصها( در   25/45و  25/50ترتیهب   پسیل معمولی پسته )به
رضهایت   تهأثیر پاشی سبب شها. گرچهه    روز پس از سم 14

در گلخانه و همچنین  دینوتفورانکش  آفت کاربردبخشی از 
دسهت آمهاه    روی آفات بهااشتی ماننا سوسری و پشهه بهه  
کهش روی   است، که به احتمال زیاد شرایط کاربرد این آفهت 

کهش شهامل    آفهت چنها   تهأثیر نتهایج  دارد.  تهأثیر ملکرد آن ع
دههی بهه    صورت محلول در هزار( به 5/0)غلظت  دینوتفوران

ههای   ترتیب با غلظهت  به تیامتوکسامو  اسپیرومسیفنخاک، 
باله    پاشی روی سفیا صورت محلول و ی  در هزار به 5/0

 Trialeurodesو سهههفیابال  گلخانهههه B. tabaciپنبهههه 

vaporariorum (Westwood)  روزه 28 یدر یهه  دوره، 
 دینوتفهوران و تیامتوکسهام  ههای   کهش  حشهره  که نشان داد

 28نا. این رونا تها  داشت در بین تیمارها کارایی را ترینبیش
اد و شهیخی  ژنه  )ارجمنها پاشی ادامه داشهت   روز بعا از سم

 کههش حشههره. گههزار  شههاه اسههت کههه    (1390گرجههان، 
ن اول سههفیابال  گلخانههه هههای سهه روی پههورهدینوتفههوران 

(LC50 = 15.48 PPM     خاصیت سهمی بیشهتری نسهبت بهه )
)پیرمههرادی  دارد (LC50 = 93.55 PPMحشههرات بههال  )
. در آزمایشی دیگهر، میهزان   (1390و همکاران، آموزگارفرد 

LD50 کهش در   شیوه کهاربرد آفهت   به دینوتفورانکش  حشره
زار  ام گه  پی پی 3/16، سفیابال  املخاک روی حشرات ک

 .(Bi and Toscano, 2007) ه استشا
 دینوتفهوران کهش   همهراه آفهت   به اسپیرومسیفنکش  آفت
کمی روی پوره پسیل معمولی پسته بهود. البتهه    تأثیردارای 
روی تخهم پسهیل بیشهتر از پهوره آن      اسپیرومسهیفن  تأثیر

را در کاهش جمعیت تخهم   تأثیرترین کش بیش بود. این آفت
و  5/51میهزان   ترتیهب بهه   سهته بهه  و پوره پسهیل معمهولی پ  

پاشی نشان داد. البتهه   پس از سمروز  14درصا در  25/44
تر بیش اسپیرومسیفندر این پژوهش مشاهاه شا که دوام 

اسپیروتترامات غیر از  های مورد مطالعه به کش از سایر آفت
پاشهی از   پس از سهم روز  28آن در  تأثیربود و تا حاودی 

تیامتوکسام + ، هگزافلومورون، رونکلرفلوآزوهای  کش آفت
 و کهههارب + لوفنهههورون فنوکسهههی، المبااسهههای ههههالوترین

روی  اسپیرومسهیفن  کهش حشرهاثر باالتر بود.  دینوتفوران
ی ها های گذاشته شاه توسط ماده مانی تخم باروری و زناه

نشهان   ، Bactericera cockerelli (Sulc)پسیل سیب زمینی
ههای گذاشهته    هش تعااد تخمکا کش سببداد که این حشره
های تیمار شهاه و کهاهش تفهری  تخهم در      شاه توسط ماده

کههش شهها ایههن حشههره مههورد اسههتفاده هههایغلظههتی  همههه
(Tucuch-Haas et al., 2010).  گزار  شاه است که مرحله

سهن اول حساسهیت    یپهوره بال  پنبه نسبت بهه   تخم سفیا
 دارد اسپیرومسهههیفنکهههش  کمتهههری نسهههبت بهههه آفهههت   

(Kontsedalov et al., 2009). 
و دفعهات اسهتفاده   مصرفی با توجه به باال بودن غلظت 

ها علیهه پسهیل معمهولی پسهته و چنها نسهلی        کش از حشره
ههها،  کههش بههودن و پتانسههیل بههاالی مقاومههت آن بههه حشههره 

کش در  مکان از کاربرد ی  نوع حشرها تا حاضروری است 
شهود و   های باالتر از غلظت توصیه شهاه خهودداری   غلظت

ههها نیههز سههعی شههود از   کههش در کههاربرد متنههاوب حشههره 
متفهاوتی دارنها،    تهأثیر ههایی کهه محهل و نحهوه      کش حشره

استفاده شود تا مانع از افزایش مقاومت در پسهیل معمهولی   
ههای بها نحهوه اثهر      کهش  پسته شود. بهرای شهناخت حشهره   

معمهولی پسهته الزم اسهت کهه      متفاوت و موثر روی پسهیل 
ن زمینه همچنان ادامه داشته باشا. البته در در ای ها پژوهش

هها روی حشهرات    ها، بررسی اثر سهو  آن  کنار این پژوهش
کهارایی   های دیگهر بهرای افهزایش    ترکیبمفیا و استفاده از 

 ها ضروری است. آن
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 منابع
 Bemisia tabaci ترل سفیا بال جایا افوریا و پیرتروم در کن  کش ارزیابی کارایی حشره. 1389ر،   محمای غ تفتی ر و گل ارباب

(Gen.) (Hem.: Aleyrodidae) .مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع . اولین همایش ملی کشاورزی پایاار و تولیا محصول سالم
 صفحه. 4، طبیعی اصفهان

. مجموعه زیلبال  گلخانه و عسل  جا ایسف یرو ایجا یها کش حشره تأثیر یبررس. 1390نژاد ع ر و شیخی گرجان ع،  ارجمنا
 .314تا  311های . کرمان، صفحهکنترل آفات تیریما یمل شیهما نیدوممقاالت 

( SC 100کش اسپیروتترامات ) . مقایسه کارایی حشره1393ارده م ج، باقری م ر، یوسفی م، حسینی قرالری ع و شیخی گرجان ع، 
 وم، شمارهدجلا ها در علوم گیاهپزشکی،  کش . آفتThrips tabaci Lindemanکش رایج در کنترل تریپس پیاز،  با چنا حشره

 .132تا  123. صفحه های 2

 منابع و مهناسی نظام سازمان انتشارات(. برداشت و داشت کاشت،) ایران سبز طالی یا پسته. 1387 ،ج سوزنی و ت قاسمیامیر
 صفحه. 177 .ایران تهران، کشور، طبیعی

رشا حشرات، روی  یناه هانفن، هگزافلومورون و تفلوبنزورون، تنظیم ک پروکسی ریایپ بررسی تأثیر. 1388 ،اوجی ر و فرازمنا ح
 صفحه. 97نامه کارشناسی ارشا، دانشگاه آزاد اسالمی واحا اراک،  . پایانسن گنام

گزار   .پسیل کش آکتارا روی پسیل پسته و اثرات جانبی آن روی دو گونه از دشمنان طبیعی بررسی اثر حشره. 1383، بصیرت م
 صفحه. 26نهایی پروژه تحقیقاتی، موسسه تحقیقات پسته کشور، 

 .پسیل روی پسیل پسته و اثرات جانبی آن روی دو گونه از دشمنان طبیعی جایاکش  حشرهچنا بررسی اثر . 1384، بصیرت م
 صفحه. 26گزار  نهایی پروژه تحقیقاتی، موسسه تحقیقات پسته کشور، 

فن، هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی شته مومی کلم،  پروکسی . بررسی تأثیر پایری1390فرازمنا ح، بهمنی ت، کیهانیان ع ا و 
Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)وم، سجلا  شناسی، ، در مزارع کلزا. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره

 .141تا  133های صفحه. 2 شماره

پسته )کاشت، داشت و برداشت(. نشر  ی. راهنما1381، فریورمیهن ح و پورکرمانی م ، مؤذنپور ع، فربود   اسماعیل ب،پناهی 
 صفحه. 149 ،یآموز  کشاورز

ی  ی سن اول و حشره . ارزیابی حساسیت مراحل پوره1390عامری و ا و ایمانی ت،  بنی پیرمرادی آموزگارفرد ن، شیخی گرجان ع،
های نئونیکوتینوئیای در  کش ، به حشرهTrialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)بال  سفیابال  گلخانه، 

 .24تا  13های . صفحه1 شناسی ایران، جلا سی و یکم، شماره ی انجمن حشره شرایط آزمایشگاهی. نامه

کبات های مختلف در کنترل پسیل آسیایی مر کش . مقایسه کارایی سه رو  کاربرد حشره1392حیاری ا و رنجبر ت، 
(Diaphorina citri Kuwayamaآفت .) 29تا  19های . صفحه1 ها در علوم گیاهپزشکی، جلا اول، شماره کش. 

 Agonoscenaه پست لیپس هیمجاز عل یها کش با حشره سهیدر مقا ستاگاردیپ  یوتیپروب بیترک یابیارز. 1396رحیمی ح، 

pistaciae توسعه و  یپژوهش یکنگره علم نیچهارمدر مجموع مقاالت  هصفح 13ی. درختان پسته در استان خراسان رضو
 ، تهران.نیادیعلوم و فنون بن جیانجمن توسعه و ترو. رانیا ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یعلوم کشاورز جیترو

 پسته لیبر پس ایپر یو استام روتتراماتیاسپ ن،یکائول تیسم یبررس. 1394سلطانی خ، رون ت، زهای هه. و عیاوزهی ک، 
Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Aphalaridae)  و زنبور پارازیتوئیاPsyllaephagus 
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pistacia Ferriere (Hym.: Encyrtidae) .یعلوم کشاورز جیتوسعه و ترو یپژوهش یکنگره علم نیاولمقاالت  خالصه، 
 ، تهران.نیادیو فنون بن علوم جیانجمن توسعه و ترو. رانیا ستیز طیو مح یعیمنابع طب

 پسته لیپس یرو ترازیو آم فن یپروکس یریپا ا،یفنوزا یکسون، متولوفنور ا،یااکلوپریمیا یها کش اثر حشره. 1387زاده م،  عامی
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Abstract 

Pistachio (Pistacia vera L.) is one of the most important, valuable and strategic horticultural productions in 

Iran. The common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), is  

the most important pest Iran's in pistachio orchards. The damage of this pest to pistachio product is economic, 

every year, therefore it is necessary to control the pest with chemical pesticides. In this study, the effects of some 

insecticides from different classes including spirotetramate (Monvento
®
, SC 10%), spiromesifen (Oberon

®
, SC 

240), dinotefuran (Starkle
®
, SG 20%), chlorfluazuron (Atabron

®
, EC 5%), thiametoxam + lambda cyhalothrin 

(Eforia
®
, SC 247), phenoxycarb + lufenuron (Lufox

®
, EC 105) and hexaflumurom (Consult

®
, EC 10%) was 

investigated on the reduction of population density of eggs and nymphs of common pistachio psyllid 

Experiments were conducted as randomized complete block design with four replicates under field conditions. 

The sampling was done 3, 7, 14, 21 and 28 days after treatment. The highest and lowest percent  reduction of 

egg population  were observed in spirotetramate treatment (99.27%) at 21 days after-treatment and phenoxycarb 

+ lufenuron (0%) and chlorfluzuron treatment (0%) at 3 and 28 days after-treatment, respectively. The highest 

and lowest percent reduction of nymphs were recorded at spirotetramate treatment (99.54%) at 28 days after-

treatment and dinotefuran treatment (0%) at 7 days after treatment, respectively. The results of this study showed 

that using of spirotetramate due to its different mode of action and environment friendly insecticides such as 

hexaflumurom, chlorfluazuron and phenoxycarb + lufenuron could be acceptable,  in the integrated management 

of A. pistaciae. 
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